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Sammenfatning 

DCE, AU har tidligere gennemført en foreløbig korrektion af de målte kon-
centrationer af total kvælstof i den nationale overfladevandsdatabase (ODA) 
i perioden 2007-2014. Korrektionerne var nødvendiggjort af, at analyselabo-
ratorierne i denne periode indførte en ny metode (UV-metode) til oplukning 
af organisk bundet kvælstof i vandprøverne, der senere viste sig at give for 
lave koncentrationer af organisk kvælstof i vandprøverne sammenlignet med 
den godkendte autoklavemetode.  DCE udarbejdede på baggrund af parallel-
analyser af vandprøver analyseret med begge metoder en foreløbig korrek-
tion af total kvælstof, men måtte konstatere at datagrundlaget ikke var til-
strækkeligt til at foretage en fuld genopretning. Derfor er der i dette notat ar-
bejdet videre med at undersøge, dels hvornår UV-metoden blev indført på de 
forskellige laboratorier og dels at udvikle en ny metode til at korrigere orga-
nisk kvælstof/total kvælstofkoncentrationerne i vandprøver i perioden 2007-
2014.  

I perioden 2009-2014 er der konstateret væsentlige afvigelser af især de orga-
niske kvælstofkoncentrationer, sammenlignet med både perioden før og pe-
rioden efter. Efter omfattende analyser af data har DCE ikke kunnet fastslå, at 
der kan være andre naturlige og/eller menneskeskabte årsager til de obser-
verede anomalier i perioden 2009-2014, end anvendelse af UV-metoden i ste-
det for autoklavemetoden på laboratoriet EUROFINS. 

Der er derfor i notatet opstillet en model for korrektion af målingerne i 2009-
2014, som ud fra gennemsnitskoncentration af organisk kvælstof eller total 
kvælstof i hvert kvartal og på vandløbstyper (almindelige vandløb og søafløb) 
kan bias korrigere koncentrationerne i ODA. De nye korrektionsmodeller er 
opstillet ved at sammenholde koncentrationer målt i perioden 2011-2014 (UV-
metode på EUROFINS laboratoriet) med koncentrationer målt med autokla-
vemetoden af ALS i perioden 2016-2020 (dog uden 4. kvartal 2019). 

Korrektionen foreslås gennemført i perioden 2009-2014 for organisk kvælstof 
eller total kvælstof for alle vandløbsstationer i ODA, dog undtagen de særlige 
naturvandløbsstationer, som har et relativt højt indhold af organisk kvælstof, 
og hvor det derfor kan være nødvendigt at udvikle separate korrektionslig-
ninger.  Konsekvenserne af korrektionen for den endelige total kvælstof kon-
centration er vist i notatet og er i årligt gennemsnit ca. 6 % for almindelige 
vandløbsstationer og ca. 20 % for søafløbsstationer. 
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1 Indledning 

I 2018 blev Bioscience, Aarhus Universitet opmærksom på, at vandprøver ud-
taget i perioden 2009-2015 havde en noget lavere koncentration af organisk 
kvælstof (OrgN), end perioderne før og efter (figur 1). Koncentrationen af 
OrgN er i Thodsen et al (2019b) beregnet som forskellen mellem koncentrati-
onen af total kvælstof (TN) minus koncentrationen af nitrat-nitrit. Af figur 1 
ses, at der specielt i perioden 2009-2015 generelt er en mindre forskel mellem 
de målte koncentrationer af TN og DIN, dvs. koncentrationen af organisk N 
(grå søjler), sammenlignet med perioderne før og efter.  I perioden 2009-2014 
er vandprøverne på analyselaboratoriet Eurofins lukket op med UV-lys, som 
giver en ufuldstændig oxidation af OrgN, i modsætning til standardmetoden 
med autoklaveoplukning, som er anvendt i de andre perioder (se afsnit 2.1. 
samt Larsen et al., 2020).  

 
En statistisk udredning af parallelanalyser af TN med de to oplukningsmeto-
der har påvist signifikante forskelle i de analyserede koncentrationer af total 
N specifikt målrettet målinger på to laboratorier ALS og Eurofins (Larsen et 
al., 2018 og 2020). På baggrund af førnævnte analyse i Larsen et al., 2018 er 
der tidligere gennemført korrektioner på 6,9 % for TN målt på prøver fra pe-
rioden 2016 og 1. kvartal 2017 og i perioden 2007-2010, hvor analyselaborato-
riet ALS anvendte UV-metoden (tabel 1). Denne korrektion blev baseret på 
parallelanalyser med de to oplukningsmetoder på en lang række vandløb 
gennem næsten et helt år (Larsen et al., 2018). I perioden 2007-2014, hvor det 
var sandsynliggjort, at Eurofins havde anvendt UV-metoden, blev der gen-
nemført en første foreløbig korrektion på 1,3 % samt for øvrige laboratorier 
end ALS i årene 2007-2010 (tabel 1). Denne foreløbige korrektion blev baseret 
på parallelanalyser for TN i vandløbsprøver, men der indgik kun vandprøver 
udtaget i en sommerperiode (Larsen, 2018). Derfor er den udførte foreløbige 
korrektion på 1,3 % på TN-koncentrationen forventeligt ikke fyldestgørende 
for hele året, som også angivet i Thodsen et al. (2019). I forbindelse med nær-
værende undersøgelse er arbejdet med at udrede hvilke analysemetoder, de 
enkelte laboratorier har benyttet i hvilke perioder, fortsat. Dette har resulteret 
i, at perioden med behov for korrektion som følge af analyser med UV-meto-
den, er indsnævret til 2009-2014 fraset analyser foretaget af ALS og AnalyCen. 

 

Figur 1. Beregnet årlige gennem-

snitlige vandføringsvægtede kon-

centrationer af ’organisk kvælstof’ 

(total kvælstof (TN) minus nitrat-

nitrit), vist separat som de grønne 

linjer) i vandprøver fra 63 havbe-

lastnings NOVANA målestationer 

i perioden 2000-2018. De vand-

rette sorte linjer viser gennem-

snittet for vandføringsvægtet kon-

centration af organisk N for hen-

holdsvis perioderne 2000-2008 

og 2016-2018 (før/efter dvs. for 

den samlede periode) og 2009-

2015 (fra Thodsen et al, 2019b). 
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For at sikre konsistente tidsserier af TN skal koncentrationen af OrgN korri-
geres i de analyserede vandprøver ved analyselaboratoriet (Eurofins) i perio-
den 2009-2014, hvor der er anvendt UV-oxidation. Behovet for sikring af en 
konsistent tidsserie af TN-koncentrationer er tydeliggjort i figur 2, hvor der er 
etableret en sammenhæng mellem koncentrationen af TN og OrgN i vandprø-
ver fra 153 vandløb i perioderne 1990-2008 og 2015-2020 (orange prikker). Det 
ses af figuren, at der kan etableres en relativt god lineær sammenhæng mel-
lem at de to parametre uden for de år, hvor UV-metoden er anvendt af Euro-
fins til oxidation af vandprøverne. Netop i perioden 2009-2015 (blå prikker) 
falder koncentrationen af OrgN ned under den etablerede sammenhæng i fi-
gur 2. Et sådant systematisk skift i koncentrationen af OrgN i vandløb over 
flere år kan ikke fagligt forklares ud fra naturligt betingede hændelser eller 
eventuelle indsatser over for udledning af organisk stof til vandløb (se afsnit 
2.2 og 2.4).  

 
I 2015 har analyselaboratoriet Eurofins oplyst, at de har ændret metode til au-
toklaveoplukning for TN, som er mere effektiv til oxidationen af det organiske 
stof i vandprøverne (Larsen et al., 2018 & 2020; Larsen 2019; Carstensen 2020). 
De gennemførte TN- og DIN-analyser i 2015 viser sig dog stadigvæk at resultere 
i en meget lavere koncentration af OrgN, end i de efterfølgende år, igen uden 

Tabel 1. Oversigt over de allerede foretagne korrektioner af analyser af TN i vandløb under NOVANA-programmet i perioden 

2007-2017 for de enkelte analyselaboratorier før denne rapports resultater.  

År EUROFINS A/S ALS Andre laboratorier 

2007 1,3 %* 6,9 % * 1,3 % ** 

2008 1,3 %*  6,9 % * 1,3 % ** 

2009 1,3 %* 6,9 % * 1,3 % ** 

2010 1,3 % * 6,9 %* 1,3 % ** 

2011 1,3 % * - - 

2012 1,3 % * - - 

2013 1,3 % * - - 

2014 1,3 % * - - 

2015   - 

2016 - 6,9 % * - 

2017 - 6,9 % (1. kvartal) * - 

-) Ingen korrektion 

*) Larsen et al., 2018 

**) Larsen, 2018 

 

Figur 2.   Sammenhæng mellem 

årlig gennemsnitlig koncentration 

af organisk kvælstof og total 

kvælstof i vandprøver udtaget fra 

153 almindelige vandløbsstatio-

ner i perioden 1990-2020. Årene 

2009-2015 hvor UV-metoden er 

anvendt er vist med blå signatu-

rer i plottet. 
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at der umiddelbart kan findes en god faglig begrundelse for den lave OrgN-
koncentration. Derfor tyder det på, at der kan have været problemer med at 
oplukke organisk stof i de udførte analyser i 2015 (se Larsen et al., 2021).  

I 2019 er den målte koncentration af OrgN ekstra høj (figur 1), hvilket kan 
forklares ved en ekstraordinær stor vandføring med mange store nedbørs-
hændelser, der tilfører mere sediment og organisk stof til vandløbene i efter-
året 2019, samt et muligt ekstraordinært udskyl af partikulært stof, der var 
ophobet i vandløbene gennem det tørre år 2018. 

På grund af usikkerhederne omkring analyserne af total kvælstof i vandprø-
ver fra vandløb har Aarhus Universitet siden 2018 i rapporteringen af NO-
VANA resultater fra vandløb markeret alle data baseret på målinger af TN 
(beregnede kvælstofbelastninger og- koncentrationer) fra perioden 2007-2014 
med en særskilt tilføjelse om, at data fra denne periode er under mistanke for 
at være udført med en utilstrækkelig analysemetode (Thodsen et al., 2019a & 
2019b) (se figur 3). 

 
I 2018 og 2020 udgav Aarhus Universitet notater, hvor forskelle i koncentrati-
onen af total kvælstof (TN) og total fosfor (TP) målt på de samme ferskvands-
prøver med de to forskellige oxidationsmetoder, henholdsvis autoklave- og 
UV-metoden, blev undersøgt (Larsen et al., 2018 & 2020; Larsen, 2018).  Nota-
terne byggede på parallelanalyser af vandprøver fra vandløb og søer, hvor 
der blev udført analyser med både UV-metoden og autoklavemetoden på de 
samme vandprøver. De statistiske analyser udført på disse data var primært 
afgrænset til at se på forskelle i koncentrationer af TN og TP med de to nævnte 
oxidationsmetoder. På baggrund af notaterne blev korrektionen af TN gen-
nemført, som vist i tabel 1. Dog med det forbehold at korrektionen på de 1,3 
% på Eurofins analyserne i perioden 2007-2014 forventeligt var foreløbige, da 

Figur 3. Beregnet total kvælstof-

belastning til havet omkring Dan-

mark i perioden 2000-2018 (fra 

Thodsen et al., 2019b). Perioden 

med anvendelse af UV-oxidation 

er markeret med lysegrå boks. 
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den fundne korrektion var på et ufuldstændigt datagrundlag (Larsen, 2018; 
Larsen et al. 2018 og 2020) 

Siden har Aarhus Universitet arbejdet videre med at undersøge de konstate-
rede homogenitetsbrud i tidsserierne af TN, da der kan konstateres lavere 
koncentrationer af organisk kvælstof i perioden 2009-2015, end i perioderne 
før og efter (figur 1 og 2).   

I nærværende notat gennemgås resultaterne af analyserne af TN og den bereg-
nede OrgN fra de forskellige analyselaboratorier på data fra perioden 1990-
2020. Desuden præsenteres der statistiske analyser af forskelle i koncentratio-
nen af OrgN mellem perioden 2011-2014 (periode med anvendelse af UV-me-
tode på alle vandprøver ved Eurofins) og perioden 2016-2020 (periode med an-
vendelse af autoklavemetode og/eller bias korrigeret UV-metode i 2016 og før-
ste kvartal 2017 ved ALS laboratoriet) på baggrund af analysedata fra vandprø-
ver fra 153 vandløbsstationer og 14 stationer i afløb fra søer.  På baggrund af 
disse statistiske og faglige analyser er der udviklet nye korrektionsligninger til 
en endelig korrektion af OrgN- eller TN-koncentrationen på vandprøver analy-
seret med UV-metoden i perioden 2009-2014. Desuden sammenholdes resulta-
terne af de nye korrektioner med de eksisterende måledata af TN-koncentration 
og beregnet transport af TN ved NOVANA målestationer. Endelig er tidligere 
foretagne korrektioner på TN blevet gennemgået på baggrund af nye oplysnin-
ger fra Miljøstyrelsen om laboratoriernes anvendelse af UV-metoden. 

Notatet har været fremsendt i udkast til MST, der har haft lejlighed til at kom-
mentere skriftligt herpå (se evt. link til kommentarskema). Desuden har der væ-
ret afholdt møder, hvor DCE har fremlagt metode og resultater og MST har haft 
lejlighed til at stille opklarende spørgsmål.  
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2 Baggrund 

2.1 Analysemetoder 
Analyselaboratoriet ALS overtog fra og med 2016 opgaven for Miljøstyrelsen 
med at analysere vandløbs-, sø- og drænprøver, som blev udtaget i tilknyt-
ning til Det Nationale Overvågningsprogram for natur og Miljø (NOVANA). 
Laboratoriet Eurofins havde haft denne opgave i perioden 2011-2015. I 2016 
besluttede Miljøstyrelsen (Miljøstyrelsen, 2018), at der skulle foretages en lø-
bende kontrol af de analyser af total kvælstof (TN) og total fosfor (TP) kon-
centrationer, som blev foretaget af ALS. I foråret 2017 erkendte ALS, at labo-
ratoriet i 2016 og frem til og med det første kvartal af 2017 havde anvendt UV-
metoden (on-line oxidation) i stedet for autoklavemetoden (off-line oxidation) 
til oxidation af det organiske stof i prøverne. Analyser har vist, at UV-meto-
den giver en utilstrækkelig oxidation af det organiske stof i prøven sammen-
lignet med autoklavemetoden, og derved for lave målte koncentrationer af 
TN og TP sammenlignet med autoklavemetoden (By- og Landskabsstyrelsens 
Referencelaboratorium, 2010; Referencelaboratoriet, 2012). Ved analyse af re-
sultater fra en efterfølgende omfattende prøvetagning i vandløb og søer fra 
marts til december 2017, hvor de samme prøver blev analyseret af ALS med 
både UV- og autoklavemetoden, blev det muligt at korrigere TN- og TP-kon-
centrationer fra vandløb for perioden 2016 til og med 1. kvartal af 2017, så 
målingerne svarede til forventede koncentrationer, såfremt prøverne var ana-
lyseret med autoklaveoxidation. UV-analyserne foretaget af ALS-laboratoriet 
skulle herved i gennemsnit korrigeres med 6,9 % for TN og i gennemsnit med 
14,0 % for TP (Larsen et al., 2018). 

Analyselaboratoriet Eurofins forestod analyserne af alle vandprøver fra vand-
løb i NOVANA i årene 2011-2015. I forbindelse med et serviceeftersyn af la-
boratorieanalyser foretaget af Miljøstyrelsen (Miljøstyrelsen, 2018) har Euro-
fins ligeledes erkendt at have anvendt UV-metoden til alle TN- og TP-analyser 
i vandløb i perioden 2010-2014, mens Eurofins har udmeldt, at autoklaveme-
toden blev anvendt på ferskvandsprøver udtaget i 2015.  

Eurofins gennemførte i 2015 en kampagne med parallelanalyser, hvor de 
samme vandløbsprøver blev analyseret med både UV- og autoklavemetoden. 
Det drejede sig for TN om prøver taget henover sommerperioden. Analyserne 
for TP dækkede derimod en større del af 2015. En statistisk analyse viste, at 
prøver med UV-oplukning havde en lavere TN-koncentration end prøver 
med autoklave-oplukning. Forskellen var 1,3 % for TN og 0,13 % for TP (Lar-
sen, 2018). Efterfølgende blev alle TN-analyser fra Eurofins og andre labora-
torier, der på det tidspunkt forventedes at have anvendt UV-metoden, korri-
geret med 1,3 % i gennemsnit i perioden 2007-2014. 

Da Eurofins’ parallelanalyser i 2015 primært dækkede sommermåneder, hvor 
der typisk er forholdsvis lave kvælstofkoncentrationer, blev det aftalt mellem 
Eurofins og Miljøstyrelsen at gennemføre en yderligere kampagne af parallel-
analyser i en periode med forventeligt højere TN- og TP-koncentrationer, som 
blev afgrænset til oktober-december i 2018. Denne serie af parallelanalyser 
gav et fagligt helt uventet resultat, hvor autoklavemetoden i gennemsnit re-
sulterede i 3,3 % mindre TN-koncentrationer sammenlignet med UV-meto-
den. For TP gav autoklavemetoden desuden 21,3 % mindre koncentrationer 
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end UV-metoden. Disse resultater er i modstrid med alle tidligere gennem-
førte parallelanalyser med de to oplukningsmetoder, hvilket sår tvivl om ana-
lysernes troværdighed og om perioden for prøvetagning var tilstrækkelig re-
præsentativ ift. afstrømning, da efteråret 2018 var meget tørt og derfor med 
relativ lave vandføringer (Referencelaboratorie, 2012; Larsen et al., 2018; Lar-
sen et al., 2020; Carstensen, 2020).  

Som konsekvens af denne forholdsvis begrænsede undersøgelse, kunne det 
ikke konkluderes, om TN og TP skulle korrigeres yderligere. En tidligere rap-
port (Referencelaboratoriet 2012) viser en gennemsnitlig 1,8 % højere TN-kon-
centration med autoklave- frem for UV-metoden, baseret på et begrænset an-
tal parallelanalyser af vandprøver udtaget i vandløb. Parallelanalyserne blev 
foretaget af Eurofins. Dette bekræfter meget godt det korrektionsniveau, som 
blev gennemført ud fra forskellen på de 1,3 % fundet i data fra 2015 (Larsen, 
2018).  

I testen med parallelprøver i perioden marts til december 2017, blev prøverne 
analyseret med UV-metoden både af Eurofins og ALS. Og sammenligner man 
de to laboratoriers analyser af TN-koncentrationer, så har Eurofins en middel-
koncentration, som ligger 3,9 % højere ved anvendelse af UV-metoden, end 
det der blev fundet af ALS (Larsen et al., 2018). Desuden kan det konstateres, 
at ALS i middel analyserede 8,3 % højere TN-koncentrationer i de samme 
vandløbsprøver målt med autoklavemetoden, end det som blev fundet af Eu-
rofins ved testen i 2018 (Larsen et al., 2020). Der er således ikke kun konstateret 
forskel i analyseresultater pga. forskelle i oxidationsmetode, men der er også 
en væsentlig forskel mellem laboratorierne (laboratorie bias). Sådanne for-
skelle er også konstateret ved ringtest udført af Referencelaboratoriet i 2012 
(Referencelaboratoriet, 2012).  

Ringtestene fra 2012, hvor tre laboratorier analyserede de samme 18 prøver 
fra både vandløb, sø og sø-afløb samt afløb fra renseanlæg efter samme ana-
lyseforskrift, viser TN-koncentrationsforskelle mellem laboratorierne mellem 
-18 % og 13 % for prøver oplukket med autoklave og 0,5 % til 10 % for prøver 
oplukket med UV-metoden (Larsen et al., 2020). 

I en parallelanalyse af vandprøver fra marine kystvande og mere åbne marine 
områder er det blevet konstateret, at analyser af TN udført med UV-metoden 
giver for lave koncentrationer, set i forhold til analyser udført med autokla-
vemetoden (Carstensen, 2020). Det har resulteret i, at marine vandprøver ana-
lyseret med UV-metoden i perioden 2008-2017 for bestemmelse af koncentra-
tionen af TN blev foreslået korrigeret ved anvendelse af en korrektionslig-
ning, som dels er afhængig af indholdet af klorofyl a indholdet i vandprø-
verne, dels er afhængig af årstid (måned) og en stedsfaktor opdelt på kystnært 
eller mere åbent marint (Carstensen, 2020). Marine overvågningsdata fra den 
pågældende periode er efterfølgende blevet korrigeret med de opstillede kor-
rektionsligninger. 

En af forudsætningerne for at kunne korrigere TN via OrgN er, en antagelse 
om at koncentrationen af OrgN bør have været uden udviklingstendenser 
(trends), gennem perioden så at det pludselige fald i OrgN, der observeres i 
perioden 2009-15, ikke skyldes naturlige eller menneskeskabte påvirkninger, 
men alene skiftet i oplukningsmetode for TN. Dette undersøges nærmere i 
afsnit 2.3. og 2.4). 
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2.2 Oversigt over laboratorier i perioden 1990-2020 
I perioden 1990-2020 har en del forskellige laboratorier stået for analyser af 
vandløbsprøver. Det er specielt udpræget i perioden 1990-2007, hvor amterne 
forestod prøvetagningerne i vandløb (figur 4). Efterfølgende og især perioden 
fra 2011 og frem til 2020 er det tydeligt, at et enkelt analyselaboratorium ud-
fører alle analyserne på vandprøverne (figur 4). Det er derfor afgørende, at 
der ved skift af laboratorier sikres en periode med overlap i analyser for bedre 
at kunne kontrollere eventuelle opståede forskelle i analyseresultater. 

 
Frem til og med 2010 har flere laboratorier analyseret vandløbsprøver hvert 
år, hvorimod Eurofins har analyseret alle prøver i perioden 2011-2015 og ALS 
har analyseret alle prøver fra 2016 og frem. Det faldende antal prøver frem 
mod år 2006 skyldes formentlig en nedgang i antal vandprøver pr. år, der er 
udtaget, mens det store fald efter 2006 skyldes nedlægningen af amterne og 
en deraf følgende reduktion i stationsantallet. Fra og med 2017, i forbindelse 
med fødevare- og landbrugspakken, er prøvetagningsprogrammet udvidet 
med 205 stationer, hvilket er grunden til det stigende antal prøvetagninger. 

For at udvikle en korrektionsmetode for Eurofins UV-oplukkede analyser i 
perioden 2009-2014, undersøges de vandprøver, som er analyseret af Eurofins 
i denne periode (figur 5). 

Figur 4. Antallet af indsamlede 

og analyserede vandprøver i de 

enkelte år fordelt på de laborato-

rier, der har analyseret prøverne. 

I grafen er der medtaget alle 

vandløbsprøver i overfladevands-

databasen (ODA). 
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2.3 Organisk kvælstof i vandløb 
Organisk bundet kvælstof (OrgN) findes i vandløb i to forskellige former. 
Dels som kvælstof indbygget i organisk stof på partikelform (PON), dels som 
opløst organisk kvælstof (DON), som er en del af puljen af opløst organisk 
stof (DOM). 

En stor del af OrgN tilføres fra oplandet (alloktont) via spildevandsudlednin-
ger, erosionskilder (brinkerosion, jorderosion, vinderosion), igennem dræn 
fra markernes rodzone eller med grundvandet (øvre og dybere). Desuden 
sker der en tilførsel af OrgN med det organiske stof, som tilføres vandløb som 
dødt organisk materiale fra planter og træer, der gror på brinker og i randzo-
nen langs vandløb. 

OrgN produceres også autoktont i vandløbssystemet via optag af de uorgani-
ske kvælstofforbindelser (DIN) i planktonalger, bentiske alger og vandplanter 
(makrofytter), der gror i søer og vandløb.  Endelig kan en del af det organiske 
kvælstof blive nedbrudt og igen blive til uorganisk kvælstof, der enten trans-
porteres ud til kystvande eller optages i biota i vandløb og søer. 

Koncentrationerne af DON i vandløb er ofte af større betydning end koncen-
trationen af PON og varierer ifølge litteraturen bl.a. som følge af jordtype, 
klima og arealanvendelsen (Graeber et al., 2015a; Graeber et al., 2015b; Matts-
son et al., 2015). Desuden kan det organiske stof, hvori kvælstof indgår, være 
mere eller mindre let nedbrydeligt afhængig af dets C/N og C/P forhold og 
oprindelsen af det organisk stof (Hill et al., 2018).  

Der forventes ikke at være generelle stigninger i tilførsel af partikulært orga-
nisk stof fra diffuse kilder i de perioder, som anvendes til de statistiske analy-
ser i nærværende notat, da ændringer i disse kilder kun vil ske over [meget] 
lange tidsrum som følge af f.eks. ændringer i klima og store ændringer i are-
aludnyttelsen herunder dyrkningsmetoder (f.eks. jordbearbejdningen). Dog 
kan der forekomme sæsonudsving i koncentrationen af organisk N især pga. 
udspuling af ’gammelt’ sedimenteret organisk stof i og nær vandløbet under 
en periode med ekstreme afstrømninger, som det er set i 4. kvartal 2019. 

Figur 5. Antallet af vandprøver 

som er analyseret for total kvæl-

stof  (TN) af Eurofins og andre 

analyselaboratorier baseret på 

alle vandløbsprøver i ODA-data-

basen i perioden 1990-2020. 
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Der er heller ikke sket væsentlige ændringer i udledninger af spildevand til 
vandløb i perioden efter år 1995. De målinger der er lavet af koncentrationen af 
organisk stof i vandløb, støtter op om denne hypotese, da der ikke kan erkendes 
en trend i koncentrationen af organisk stof i perioden efter 2004 (bilag 2).  

I 1980erne og 1990erne er der konstateret stigninger i DOC og dermed også 
total organisk stof (TOC-koncentrationen) i mange europæiske vandløb. Stig-
ningen i DOC i vandløb i f.eks. Norge er forklaret ved den faldende forsuring 
og reduceret nedfald af især sulfatforbindelser i denne periode, der ændrer 
jordens ionstyrke og ladning, der begge medvirker til at øge opløsningen af 
humusforbindelser (de Wit et al., 2007). Stigningen er også konstateret i en 
lang række europæiske vandløb (Berggren and Al-Karushi, 2020), men der er 
ingen danske målinger af TOC eller DOC, der kan eftervise om dette også er 
gældende i danske vandløb. De konstaterede stigninger i DOC i vandløb er 
dog forventeligt klinget af efter år 2000. 

Analysen af udviklingen i organisk N i figur 2 viser da også, at der set over 
flere år, ikke er sket ændringer i den gennemsnitlige årlige koncentration af 
OrgN i perioden fra slut 1990’erne til 2019, bortset fra det abrupt fald i netop 
den periode, hvor UV-metoden blev anvendt af Eurofins på vandløbsprø-
verne til analyse af TN (2009-2014). Det kan derfor med stor sikkerhed afvises, 
at der er andre naturlige eller menneskeskabte påvirkninger, end skift af ana-
lysemetode, som begrundelse for det abrupte skift i koncentrationen af orga-
nisk N i perioden 2009-2015.  

2.4 Analyse af forskelle i organisk stof og afstrømning i de to 
testperioder 
Indholdet af OrgN i vandløb forventes delvist at være korreleret til indholdet 
af organisk stof i vandløb. Det er testet, om OrgN-koncentrationen afhænger 
af koncentrationen af suspenderet organisk stof i de to testperioder 2011-2014 
og 2016-2020. Dette selvom en del af OrgN også findes på opløst form i vand-
løb. På målestationer i vandløb måles koncentrationen af organisk stof som 
glødetabet (GT) af indholdet af suspenderet stof i vandløbet. Der er generelt 
konstateret meget svage ikke signifikante lineære sammenhænge mellem 
OrgN-koncentration og GT-koncentration i de analyserede vandløb (middel 
R2=0,05; stationsinterval: R2 = 0,00 - 0,42). Korrelationen er ikke væsentligt for-
skellig i forklaringsgrad i mellem de to perioder 2016-2020 og 2011-2014. Der 
kan dog konstateres et gennemsnitligt 8 % højere GT i perioden (2011-2014) 
sammenholdt med perioden 2016-2020 (153 vandløbsstationer). Dette indike-
rer i hvert fald ikke, at koncentrationen af organisk N skulle være mindre i 
perioden 2011-2015 end i 2016-2020.  

En anden mulig forklaring på de konstaterede forskelle i OrgN i perioden 
2009-2015 og 2016-2020 kunne være, at der var forskel i vandføringer på prø-
vetagningstidspunkterne i de to perioder.  Vandføringen på de 153 vandløbs-
stationer er midlertidigt næsten ens i de to perioder, da den kun var 0,4 % 
højere i perioden 2016-2020 end i perioden 2009-2015. Desuden er der fundet 
en meget svag ikke signifikant korrelation mellem vandføring og OrgN-kon-
centrationen (middel R2 = 0,11; median = 0,08; range 0,00-0,48).  

Ovenstående gennemgang viser, at der ikke er belæg for at forklare den kon-
staterede forskel i OrgN-koncentrationen i de to perioder med forskelle i hver-
ken koncentration af suspenderet stof eller forskelle i vandføring (meteorolo-
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gisk betinget forskel). Da der heller ikke er forventninger om væsentlige æn-
dringer i kilderne og hermed input af organisk bundet kvælstof til vandlø-
bene i de to perioder (afsnit 2.3), må den konstaterede forskel i koncentratio-
nen af organisk bundet kvælstof i de to perioder skyldes forskelle i analyserne 
af TN på laboratorierne i de to perioder. Derfor undersøges dette nærmere i 
den statistiske analyse herunder.  

2.5 Datagrundlaget for de udførte statistiske analyser 
I analysen af OrgN har vi som udgangspunkt haft et fuldt datasæt for 167 
vandløbsstationer med ~152.000 kvælstofanalyser eller observationer i perio-
den 1990-2020. Alle prøvetagningerne i dette datasæt har tilknyttet oplysnin-
ger om koncentration af total N (TN), nitrat-nitrit-N (NOx) og ammonium-N 
(NH4). Observationerne er alle prøvetagninger i vandløb med kemianalyser 
registreret i overfladevandsdatabasen (ODA). Det skal bemærkes, at prøverne 
fra 2020 er fagligt godkendte af Miljøstyrelsen, men der mangler en fagdata-
center (DCE) godkendelse af dem. Data deles op i vandløbsstationer og vand-
løbsstationer, som er klassificeret som søafløb. For søafløb er andelen af OrgN 
væsentligt højere end i normale vandløb, især om sommeren pga. algevæk-
sten i søerne. Vi forventer derfor, at disse vandprøver umiddelbart skal kor-
rigeres med en større faktor end vandprøver fra de regulære vandløbsstatio-
ner. 

2.6 Perioder 
Miljøstyrelsens serviceeftersyn (Miljøstyrelsen, 2018) og Eurofins redegørelse 
til Ingeniøren (Eurofins, 2018) angiver, at Eurofins har anvendt UV-metoden 
til analyse af TN- og TP-koncentrationer i ferskvand for i hvert fald perioden 
2009-2014. Derfor undersøges det, om der er et behov for at korrigere TN-
koncentrationer yderligere end de i gennemsnit 1,3 % som allerede er anvendt 
til korrektion på baggrund af parallelanalyser af sommerprøver i 2015, og der-
for allerede er indeholdt i TN-koncentrationer fra overfladevandsdatabasen 
ODA (Larsen, 2018). Som man kan se af figur 4 og 5, så har Eurofins analyseret 
alle ferskvandsprøver i perioden 2011-2015 og ALS har analyseret alle prøver 
i perioden 2016-2020. Vores analyse af forskelle i OrgN-koncentrationen har 
derfor fokus på perioderne 2011-2014 (Eurofins UV-metode periode) og 2016-
2020 (ALS autoklavemetode og korrigeret UV-metode) i den statistiske ana-
lyse. Året 2015 medtages ikke, fordi Eurofins har oplyst, at de har anvendt 
autoklavemetoden og TN analyserne behandles derfor i et særskilt notat (Lar-
sens et al, 2021). Det skal dog bemærkes, at OrgN-niveauet også er lavt i 2015 
og på samme niveau som i perioden 2011-2014 (se figur 2 og 3). Årene 2008-
2010 medtages ligeledes ikke i de statistiske analyser af forskelle i OrgN-kon-
centrationen i vandløb, da der i disse år også er andre analyselaboratorier in-
volveret i analyserne af ferskvandsprøver (figur 4). Ved at inddrage disse år i 
de statistiske analyser ville vi miste mange målestationer i datagrundlaget for 
metodeudarbejdelsen. Vi har dog i nogle af vores sammenstillinger valgt at 
medtage data fra hele perioden 1990-2020 for at illustrere udviklingen over 
længere tid. 

2.7 Metode 
Den statistiske analyse ser på størrelsen af organisk-N koncentrationer, som 
er beregnet som:  

𝑂𝑟𝑔𝑁 𝑇𝑁 𝑁𝑂 𝑁𝐻 ,  (1) 
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hvor vi har brugt de målte koncentrationsværdier for TN og de opløste uor-
ganiske fraktioner af kvælstof. Organisk N-værdier beregnet efter formel (1) 
får tilknyttet en større analyseusikkerhed, idet analyseusikkerheden på hver 
af målingerne af TN, NOx eller NH4 bidrager til usikkerheden på den bereg-
nede OrgN, som illustreret i Larsen et al. (2020). Målet er at korrigere TN-ana-
lyser foretaget med UV-oplukning i perioden 2008-2014, baseret på statistiske 
analyser af OrgN-koncentrationer i 2011-2014 mod OrgN-koncentrationer i 
perioden 2016-2020, hvor TN-analyser er foretaget af ALS (genoprettet UV og 
autoklave). I analysen beregnes først følgende: 

1. Et kvartalsgennemsnit af TN, NOx, NH4 og Org-N pr. station pr. år. For at 
sikre at flest mulige stationer indgår i analysen og for at begrænse variati-
onen i data, har vi valgt ikke at bygge den statistiske analyse på måneds-
gennemsnit. Flere stationer ville ellers bortfalde, da der kan være måneder 
uden prøvetagninger. 

2. Kun stationer med data fra alle kvartaler i de to perioder 2011-2014 og 
2016-2020 anvendes. For data beregnet som kvartalsgennemsnit er der 153 
almindelige vandløbsstationer, som har data i alle kvartaler og alle år. For 
stationer som betegnes som søafløb findes der 14 stationer, som har data i 
de førnævnte år og alle kvartaler. På grund af en meget stor afstrømning 
og unormalt høje koncentrationer af OrgN i efteråret 2019, der efterfulgte 
et meget tørt 2018/19, har vi valgt at se bort fra OrgN-koncentrationer fra 
4. kvartal i 2019. 

3. Der beregnes gennemsnit pr. station pr. kvartal og pr. periode, hvor vi ope-
rerer med to testperioder defineret som 2011-2014 (P1) og 2016-2020 (P2). 

4. De gennemførte statistiske analyser baseres på Type II regression (se bilag 
1; Sokal og Rohlf, 1981, Larsen et al., 2018). Analyserne er gennemført ved 
anvendelse af PROC MODEL i SAS (SAS Institute Inc, 2013). Kvartalsgen-
nemsnit analyseres separat og ligeledes separat pr. vandløbstype (vandløb 
og vandløb som karakteriseres som søafløb). 

Den geografiske fordeling af de 153 vandløbsstationer og de 14 stationer i 
søafløb er vist i figur 6. De 167 stationer har en jævn geografisk fordeling på 
tværs af de danske regioner, dog er der ingen stationer i søafløb på Fyn. 
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Data beregnet ved anvendelse af trin 1-3 ovenfor kan anskues som et sæt ”pa-
rallelprøver”, idet vi for hver station har en observation udført med UV-me-
toden (P1: 2011-2014, Eurofins) og observationer udført med autoklavemeto-
den eller en tidligere korrigeret UV-metode (P2: 2016-2020, ALS). Bemærk, at 
TN-koncentrationer fra 2016 og 1. kvartal af 2017 er prøver analyseret med 
UV-metoden af ALS og efterfølgende korrigeret (Larsen, 2018). Forskellen 
mellem disse to grupper af observationer fra de to perioder, vil være et udtryk 
for metodeforskel, samt til dels også en laboratoriebias mellem de to labora-
torier. Det er nu muligt, ved anvendelse af Type II regression at korrigere 
OrgN-koncentrationer i perioden 2011-2014 op til niveau med OrgN-koncen-
trationer i perioden 2016-2020. 

Figur 6: Den geografiske forde-

ling af de i alt 167 stationer, som 

indgår i den statistiske analyse.  
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3 Resultater 

3.1 Fastlæggelse af korrektionsformler for normale vandløb 
og søafløb 
Koncentrationen af organisk N (OrgN) for de 167 målestationer i datasættet der 
anvendes til korrektion er vist beregnet som gennemsnit for kvartaler i perioden 
1990-2020 (figur 7). De lavere OrgN-koncentrationer i perioden 2011-2014, sam-
menlignet med 2016-2020, fremgår tydeligt. Der sker tydeligvis også en ændring 
i sæsonmønsteret med mindre markante variationer for koncentrationen af or-
ganisk N i perioden med anvendelse af UV-metoden og særligt de ellers høje 
OrgN-koncentrationer i 1. kvartal (figur 7, gule dots) er i perioden 2011-2015 væ-
sentlig lavere end i de øvrige år. Endelig er det tydeligt, at koncentrationen af 
organisk N i 4. kvartal 2019 er ekstremt høj, hvorfor denne er udeladt fra de sta-
tistiske regressioner.   

Den høje koncentration af organisk N i 4. kvartal 2019 kan skyldes flere forhold. 
En mulighed er, at de var meget store regnmængder i efteråret 2019 med deraf 
følgende mange stigninger i vandføring og en stor vandafstrømning. Disse for-
hold må forventes, at have medført en ekstraordinær stor mobilisering af orga-
nisk stof i og omkring vandløbene i denne periode som fulgte efter det varme og 
afstrømningsfattige 2018. Denne unormale hændelse ses således heller ikke i 
søafløbene (figur 7). 

Følgende sammenhænge er bestemt ud fra Type II regressionsanalysen af 
kvartalsgennemsnit, hvor der er testet for signifikans af de enkelte regressi-
onsparametrene (skæringspunkt=0 og hældning=1) 

Kvartal 1: 𝑂𝑟𝑔𝑁 0,2343 1,2982 ∙ 𝑂𝑟𝑔𝑁   (2) 

Kvartal 2: 𝑂𝑟𝑔𝑁 0,2130 𝑂𝑟𝑔𝑁    (3) 

Kvartal 3: 𝑂𝑟𝑔𝑁 0,0758 𝑂𝑟𝑔𝑁    (4) 

Kvartal 4: 𝑂𝑟𝑔𝑁 0,1309 𝑂𝑟𝑔𝑁 .   (5) 
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De opstillede regressionsligninger for almindelige vandløbsstationer fremgår 
af figur 8. Som det ses af ligningerne (3-5), så kan det accepteres, at hældnin-
gen i regressionen er lig 1 da testværdierne for testen er lig P=0,27, P=0,68 og 
P=0,24 for ligning (3), (4) og (5). De 4 kvartalsligninger er estimeret hver for 
sig, og deres adjusted R2 er lig 0,29, 0,40, 0,079 og 0,32 % og alle regressions-
ligninger er signifikante på et 5 % signifikansniveau. Som det fremgår oven-
for, er de 4 kvartalsligninger en del forskellige med størst korrektion i 1. kvar-
tal og mindst i 3. kvartal. For vandløbsstationer er der en del negative OrgN-
koncentrationer, som skyldes, at andelen af organisk materiale er lavt i de fle-
ste vandløb. Så ved meget lave TN-koncentrationer kan man beregne negative 
OrgN-koncentrationer, som en følge af analyseusikkerheder, samt at organisk 
materiale ikke åbnes fuldt ud ved UV-metoden. Derfor må man forvente en 
signifikant afskæring, der er større end nul. 

Figur 7. Gennemsnitskoncentra-

tion af organisk kvælstof i de en-

kelte kvartaler i perioden 1990-

2020 fra 153 almindelige måle-

stationer (øverst) og 14 søafløbs 

stationer (nederst) i vandløb an-

vendt i de statistiske analyser. 
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For stationer, som klassificeres som søafløb, giver Type II regressionen føl-
gende modeller 

Kvartal 1: 𝑂𝑟𝑔𝑁 1,4950 ∙ 𝑂𝑟𝑔𝑁    (6) 

Kvartal 2: 𝑂𝑟𝑔𝑁 1,4752 ∙ 𝑂𝑟𝑔𝑁    (7) 

Kvartal 3: 𝑂𝑟𝑔𝑁 1,6396 ∙ 𝑂𝑟𝑔𝑁    (8) 

Kvartal 4: 𝑂𝑟𝑔𝑁 1,3629 ∙ 𝑂𝑟𝑔𝑁 .   (9) 

 

 
I formel (6), (7), (8) og (9) kan afskæringsparameteren testes lig nul med føl-
gende P-værdier: P=0,91, P=0,041, P=0,033 og P=0,068. Selvom om to af te-
stene (formel 7 og 8) er signifikante på et 5 % niveau, har vi valgt at sætte 
afskæringsparameteren lig nul, da det flugter bedst med hovedparten af data, 
som det kan ses i figur 9. Havde man inkluderet en afskæringsparameter i 
modellen, så giver disse, at OrgN-værdier bliver korrigeret mindre og med 
negative værdier for lave OrgN-koncentrationer. De 4 sammenhænge for 
OrgN i periode P1 og P2 har en adjusted R2 på henholdsvis: 1. kvartal: 0,36; 2. 
kvartal: 0,70; 3. kvartal: 0,55; 4. kvartal: 0,78, og er alle signifikante på 5 % 
signifikansniveau.  

  

  
Figur 8 Etablerede lineære sammenhænge mellem kvartalsvis gennemsnitlig organisk N-koncentration i perioden 2011-2014 

og 2016-2020 for 153 almindelige vandløbsstationer under NOVANA-programmet. 
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De etablerede regressionsligninger for de normale vandløb viser, at der skal 
korrigeres mest i 1. kvartal (ligning 2). Der skal desuden korrigeres væsentligt 
mere for vandløbsstationer placeret i søafløb end i normale vandløb, især i 2. 
og 3. kvartal. Dette skyldes, at søafløb om sommeren indeholder større mæng-
der organisk materiale. Søafløb har ikke en stor biologisk produktion i vinter-
perioden og det meste af det partikulære organiske stof, der kommer ind i 
søen, sedimenterer inden afløbet. 

Korrigerede TN-koncentrationer opnås ved at addere NOx og NH4-koncen-
trationer til de korrigerede OrgN-koncentrationer beregnet efter ovenstående 
ligninger (2-9). 

For vandløbsstationer giver denne korrektion en gennemsnitlig korrektion på 
5,95 % for TN-koncentrationer i perioden 2011-2014 ved anvendelse af de 4 
kvartalsligninger. Tidligere er TN-koncentrationer i perioden 2007-2014 kor-
rigeret med 1,3 % i gennemsnit (Larsen, 2019). Dette giver en samlet gennem-
snitlig korrektion af TN-koncentrationerne i perioden 2011-2014 på 7,3 %. 

De tilsvarende procenttal for søafløb er i gennemsnit 19,9 % for kvartalsgen-
nemsnit, og med de tidligere korrektioner udgør den samlede korrektion 21,4 
% i gennemsnit. 

  

 

Figur 9. Etableret lineære sammenhænge mellem kvartalsvis gennemsnitlig målt organisk N koncentration i perioden 2011-

2014 og 2016-2020 for 14 vandløbsstationer i søafløb under NOVANA-programmet. 
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I de tilfælde hvor NOx og NHx-koncentrationen ikke er målt på vandløbssta-
tionen, kan man estimere en korrektionsligning for TN ved at etablere en re-
lation mellem de målte og korrigerede TN-koncentrationer for de prøvetag-
ninger, hvor det er muligt at beregne organisk N. Denne relation anvendes 
kun for TN-målinger i perioden 2011-2014, hvor OrgN ikke kan bestemmes. 

Dette giver følgende korrektionsligninger for ordinære vandløbsstationer, 
estimeret ved anvendelse af en Type II regressionsanalyse: 

Kvartal1: 𝑇𝑁 0,3467 1,0033 ∙ 𝑇𝑁  (10) 

Kvartal2: TN 0,2130 TN  (11) 

Kvartal3: 𝑇𝑁 0,0758 𝑇𝑁  (12) 

Kvartal4: 𝑇𝑁 0,1309 𝑇𝑁.  (13) 

De tilsvarende ligninger for stationer i søafløb 

Kvartal1: 𝑇𝑁 0,3432 0,9942 ∙ 𝑇𝑁  (14) 

Kvartal2: 𝑇𝑁 0,3400 0,9934 ∙ 𝑇𝑁  (15) 

Kvartal3: 𝑇𝑁 0,1624 1,3525 ∙ 𝑇𝑁  (16) 

Kvartal4: 𝑇𝑁 0,2933 0,9998 ∙ 𝑇𝑁  (17) 

Det er muligt, at beregne usikkerheden på den gennemførte korrektion af TN-
koncentrationer for perioden 2011-2014. Dette er prædiktionsusikkerheden 
ved at anvende korrektionsligningen på OrgN og efterfølgende at addere de 
faste værdier for NOx.  

Usikkerheden for almindelige vandløbsstationer er i gennemsnit følgende:  

1. kvartal: 5,1 % 

2. kvartal: 7,0 % 

3. kvartal: 8,9 % 

4. kvartal: 4,7 %. 

For at opnå et 95 % konfidensinterval skal usikkerhederne ganges med 1,98 
og trækkes fra den estimerede TN-koncentration for at få nedre grænse og 
adderes for at få øvre grænse i intervallet. Usikkerheden er lidt større i 2. og 
3. kvartal end i 1. og 4. kvartal formentlig pga. større forskelle mellem vand-
løbenes indhold af biologisk produceret organisk stof, samt organisk stof le-
veret fra punktkilder. 

Den beregnede usikkerhed indeholder også usikkerheden på laboratorieana-
lyserne, men det er ikke muligt, på grund af manglende data, at angive ande-
len som hidrører fra korrektionen og andelen af usikkerhed fra laboratorie 
analyserne. 
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For søafløb er de tilsvarende usikkerheder:  

1. kvartal: 9,8 % 

2. kvartal: 18,9 % 

3. kvartal: 34,0 % 

4. kvartal: 10,2 %. 

For at opnået 95 % konfidensinterval skal usikkerhederne ganges med 2,16 og 
trækkes fra den estimerede TN-koncentration for at få nedre grænse og ad-
dere for at få øvre grænse i intervallet. Generelt er usikkerheden størst i som-
merperioden for søafløbs stationer i vandløb, hvor der skal korrigeres mest 
for OrgN. Et residual plot for de enkelte målestationer og kvartaler er vist i 
bilag 3. 

3.2 Betydningen af korrektionen for total N og organisk N 
koncentrationer i vandløb 
I figur 10 er vist, hvordan korrektionen af OrgN på målestationer i 68 vandløb 
(havbelastningsstationer der anvendes til de national opgørelser af belastnin-
gen af kystvande med TN) analyseret af Eurofins ændrer på gennemsnittet i 
korrektionsperioden 2009-2014. Efter korrektionen er der målt nogenlunde 
den samme gennemsnitskoncentration af organisk kvælstof ved de 68 måle-
stationer i korrektionsperioden (2009-2014), som i perioden før (2000-2008) og 
efter (2016-2020). Den gennemsnitlige ændring på vandføringsvægtet TN-
koncentrationen ved de 68 målestationer i vandløb efter korrektion i perioden 
2009-2014 er på 5,2 % (min: 1,5 % og max: 20,0 %). I datasættet er der 63 egent-
lige vandløbsstationer, som i gennemsnit korrigeres op med 4,4 % (1,5 % - 9,1 
%) på TN-koncentrationen. Der er også 5 søafløb, som korrigeres op med i 
gennemsnit 12,8 % (5,2 % - 20,0 %). Den store korrektion på søafløb er i samme 
størrelsesorden som fundet ved parallelanalyser af UV-metode kontra auto-
klavemetode på vandprøver fra søer i 2015 (14,6 %) og 2017 (16,3 %) (Larsen 
et al., 2020). 

Betydningen af korrektionerne i perioden 2007-2014, som de fremgår af tabel 
2, er vist for TN-koncentrationen ved de 167 NOVANA vandløbsmålestatio-
ner, der indgik i de statistiske analyser af forskelle i koncentrationen af orga-
nisk kvælstof (figur 11). Der er generelt størst korrektion ved de vandløbssta-
tioner, som er søafløb, mens korrektionens betydning for TN-koncentrationen 
varierer betydeligt mellem de almindelige vandløbsstationer (figur 11). Gene-
relt er der flest stationer, som korrigeres med et niveau på 2-6 %, mens der 
især i Jylland er en del målestationer med behov for korrektioner på 6-10 % 
og enkelte endda på 10-14 %, derudover er det især søafløb, der er korrigeret 
med mere end 14 % (gennemsnit 20 %) (figur 11). Korrektionen på 77 måle-
stationer i havbelastningsnettet under NOVANA med fuld tidsserie i perio-
den 1990-2019 kan ses i bilag 4. Målestationer med en stor korrektion kan skyl-
des mange forhold bl.a. en stor andel af omdriftsarealer på organisk rige lav-
bundsområder, påvirkning fra specifikke geologiske aflejringer eller oplande 
med en relativ stor andel af OrgN-fraktionen, forventeligt på grund af en stor 
reduktion af nitrat i grundvandet. En analyse af årsagerne til de fundne vari-
ationer i korrektionsfaktor for organisk bundet N og TN har ikke været mulig 
i dette notat.  
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Et resultat af den gennemførte korrektion af total N på i alt 352 vandløbssta-
tioner med den udviklede korrektionsmetode er vist i bilag 5. 

 

Figur 10.  Årlige gennemsnitlige 

vandføringsvægtede koncentrati-

oner af TN og DIN, samt organisk 

kvælstof (grå søjler) i årene 2000-

2019 ved 68 målestationer i NO-

VANA havbelastningsprogram-

met med indsatte periodegen-

nemsnit (vandrette streger) for 

korrektionsperioden (2009-2014), 

samt perioden før (2000-2008) og 

efter (2016-2019) som samlet pe-

riode. Den øverste og nederste fi-

gur viser årsgennemsnit hen-

holdsvis før og efter korrektion af 

organisk N i perioden 2009-2014 

med de udviklede korrektions-

formler. 
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Figur 11. Kort over den beregnede gen-

nemsnitskorrektion af total kvælstofkon-

centrationen både i koncentration og pro-

cent ved de 167 vandløbsmålestationer 

opdelt på søafløb og almindelige vandløb i 

perioden 2009-2014. 
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Betydningen af de gennemførte korrektioner af TN for den beregnede 
belastning af kvælstof på 68 vandløbsmålestationer i havbelastningsnetværket 
er vist i figur 12. Der er små justeringer før 2007 på grund af opdateringer af 
data i ODA-databasen. Derimod er der et fald i 2007 og 2008, da der er 
tilbagerullet en tidligere foretaget midlertidig korrektion (se tabel 2), mens den 
største ændring sker i perioden 2009-2014, hvor der er foretaget en korrektion, 
som vist i tabel 2. 

 
 

                                                   

Figur 12.  Ændringer i beregnet 

transport af total kvælstof (TN) og 

vandføringsvægtet koncentration 

ved 68 havbelastningsstationer, 

som følge af anvendelse af de 

nye udviklede korrektionsmetoder 

(2009-2014) og tilbagerulning af 

tidligere korrektioner (Se tabel 2).     
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4 Konklusion og anbefalinger 

Målinger af total kvælstof (TN), nitrat-nitrit-N (NOx) og ammonium-N (NH4) 
koncentrationer ved 63 målestationer i vandløb der indgår i opgørelse af TN 
havbelastningen under NOVANA har i en tidligere NOVANA rapport 
(Thodsen et al., 2019b) vist, at der var en uforklarlig lav koncentration af or-
ganisk kvælstof i perioden 2009-2015 (figur 1). Nye analyser ved i alt 153 
vandløb og 14 søafløb under NOVANA programmet i dette notat har yderli-
gere dokumenteret, at koncentrationen af organisk kvælstof falder abrupt i 
perioden 2009-2015 set i forhold til både perioden før og efter, når der etable-
res en sammenhæng til koncentrationen af total kvælstof (figur 3). Dette unor-
male og fagligt uforklarlige dyk i koncentrationen af organisk N må hovedsa-
geligt skyldes anvendelsen af en UV-metode til oxidation af organisk stof i 
vandprøverne i denne periode på analyselaboratoriet Eurofins. UV-metoden 
har i modsætning til autoklavemetoden tidligere vist en ufuldstændig oxida-
tion af organisk stof i vandprøver udtaget i både vandløb, søer og marine 
vandprøver (Referencelaboratoriet, 2012; Larsen et al., 2018 & 2020; Carsten-
sen, 2020). 

Der er på baggrund af data for koncentrationer af TN, NOx og NH4 ved 167 
målestationer i vandløb, fordelt med 153 almindelige vandløb og 14 søafløb, 
udviklet korrektionsformler til genopretning af koncentrationen af enten or-
ganisk N og/eller TN. De statistiske analyser viser behov for at indarbejde en 
årstidsafhængighed i korrektionsformlerne, da behovet for korrektion er 
størst i 1. kvartal for de almindelige vandløbsstationer, mens behovet er 
mindst i 3. kvartal. Denne variation kan formentlig forklares ved, at der leve-
res meget organisk stof fra alloktone kilder i 1. kvartal og mest autoktont pro-
duceret organisk stof i 3. kvartal. I søafløb er behovet for korrektion af orga-
nisk N derimod størst i 3. kvartal, hvor der er størst planktonalgevækst i sø-
erne og dermed større fraktion af organisk materiale, som ikke kan oxideres 
ved UV-metoden. I søaføb er korrektionen derimod mindst i 1.  kvartal, hvor 
der er en lav koncentration af organisk stof i søerne pga. den lave biologiske 
produktion og tilbageholdelse ved sedimentation af det organiske stof, som 
leveres med vandløb til søerne.    

Vi anbefaler derfor, at koncentrationer af organisk N (hvis dette er muligt, 
ellers af total N i vandløb,) analyseret af Eurofins i perioden 2009-2014, korri-
geres ved anvendelse af de ligninger, der er udviklet i dette notat for hhv. 
almindelige vandløbsstationer eller søafløb.  

Det svarer til en gennemsnitlig korrektion på 5,95 % på TN. TN-koncentrati-
onerne er tidligere korrigeret med 1,3 %, så i alt bliver den samlet korrektion 
på i gennemsnit 7,3 %.  

Koncentrationen af organisk N er også konstateret lav i 2015. Eurofins har 
meddelt, at laboratoriet i 2015 er overgået til anvendelse af autoklavemeto-
den. Alligevel ses alt for lave værdier af organisk N, som måske kan skyldes 
udfordringer i forbindelse med implementering af autoklavemetoden på ana-
lyselaboratoriet og/eller en laboratoriebias, som det er blevet påvist tidligere 
i Larsen et al. (2020).  

En korrektion af måledata for organisk N og total N i 2015 skal derfor argu-
menteres igennem ud fra andre kriterier, end dem vi har dokumenteret i dette 
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notat. Derfor er der i et særskilt notat argumenteret for håndteringen af ana-
lyserne udført i 2015 (Larsen et al., 2021). 

Som et endeligt resultat af analyserne og overvejelserne i dette notat anbefaler 
vi følgende procedurer, som også opsummeres i tabel 2: 

 I perioden 2009-2014 korrigeres der med de kvartalsformler, der er udvik-
let i dette notat på alle analyser foretaget af Eurofins for enten organisk N 
eller total N og for de to stationstyper, almindelige vandløb og søafløb (ta-
bel 2). 

 En nærmere undersøgelse af analyserne udført af laboratoriet Als har vist, 
at der først er indført UV-metode fra og med 2. kvartal 2008, hvorfor der 
første korriges fra dette kvartal på ALS prøver. Derfor rulles den tidligere 
korrektion i 2007 og 1. kvartal 2008 på 6,9 % tilbage (tabel 1 og 2). 

 En nærmere undersøgelse af andre laboratorier har vist, at det kun er 
vandprøver fra AnalyCen, som er analyseret med UV-metoden i 2007.  
Derfor rulles korrektion på 1,3 % på andre laboratorier der tidligere er ud-
ført tilbage (tabel 2) 

 En nærmere undersøgelser har vist, at Eurofins formentlig først i fuldt om-
fang indførte UV-metoden fra forventeligt 2009 og fremefter. Derfor væl-
ges vi at undlade at korrige i 2008 (tabel 2). 

 
Efter genopretning af 2009-2014 med de udviklede korrektionsformler ses det 
af figur 13, at koncentrationen af total kvælstof flyttes op i niveau med årene 
før og efter i den opstillede sammenhæng mellem organisk kvælstof og total 
kvælstofkoncentrationen. Af figur 13 fremgår det også, at 2015 efter korrek-
tion af 2009-2014 ligger langt under den opstillede sammenhæng, hvorfor 
DCE vil undersøge muligheden for også at genoprette 2015 data (Larsen et al. 
2021). 

Tabel 2. Oversigt over de allerede foretagne korrektioner af analyser af TN i vandløb under NOVANA-programmet i perioden 

2007-2020 for de enkelte analyselaboratorier (*,**) (Se også tabel 1), samt de nye korrektioner i parentes, som foreslås indført 

som konsekvens af de nyeste undersøgelser i dette notat (***) og i notatet af Larsen et al., 2021 (****).Der angives den gen-

nemsnitlige korrektion for hhv. almindelige vandløb og vandløb karakteriseret som søafløb.  

År EUROFINS A/S ALS Andre laboratorier 

2007 1,3 %* (Rulles tilbage) *** 6,9 % * (Rulles tilbage) *** 1,3 % ** (Rulles tilbage undta-

gen på prøver fra AnalyCen) *** 

2008 1,3 %* (Rulles tilbage) *** 6,9 % * (Korrigeres kun fra og med 2. kvar-

tal) *** 

1,3 % ** (Rulles tilbage) *** 

2009 1,3 %* + (5,95 %/19,9 %) *** 6,9 % * 1,3 % ** (Rulles tilbage) *** 

2010 1,3 % *+ (5,95 %/19,9 %) *** 6,9 % * 1,3 % ** (Rulles tilbage) *** 

2011 1,3 % * + (5,95 %/19,9 %) *** - - 

2012 1,3 % * + (5,95 %/19,9 %) *** - - 

2013 1,3 % * + (5,95 %/19,9 %) *** - - 

2014 1,3 % * + (5,95 %/19,9 %) *** - - 

2015 Se Larsen et al., 2021****  - 

2016 - 6,9 % * - 

2017 - 6,9 % (1. kvartal) * - 

-) Ingen korrektion 

*) Larsen et al., 2018 

**) Larsen, 2018 

***) dette notat 

 



 

28 

 
Den gennemsnitlige usikkerhed ved anvendelse af de udviklede korrektions-
ligninger på de 4. kvartaler vil være i intervallet 9,3-1764 % (95% konfidensin-
terval) for de almindelige vandløbsstationer. Den beregnede usikkerhed efter 
korrektionen indeholder også dele af analyseusikkerheden, som ofte er angivet 
til i størrelsesordenen 10-20 %. Den korrigerede totale kvælstofkoncentration er 
derfor uden bias og kun med en lidt større usikkerhed end normalt. Efter kor-
rektion af TN er usikkerheden på søafløbsstationer dog noget større nemlig på 
21,2—73,4% (95 konfidensinterval). De endeligt korrigerede søafløbskoncentra-
tioner af TN vil derfor have en noget større usikkerhed end uden korrektion, 
men korrektionen afhjælper den store bias, der er fundet netop på denne type 
af vandløbsstationer.   

Figur 13. Sammenhæng mellem 

årlig gennemsnitlig koncentration 

af organisk kvælstof og total 

kvælstof i vandprøver udtaget fra 

153 almindelige vandløbsstatio-

ner i perioden 1990-2020 før an-

vendelse af de udviklede korrekti-

onsformler i dette notat (øverste 

figur), og hvordan samme data 

ser ud efter korrektion af perio-

den 2009-2014, samt efter de til-

bagerulninger af korrektioner, der 

er angivet i tabel 2 (nederste fi-

gur). 
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Bilag 1. Anvendte statistiske metoder 

Som udgangspunkt er der anvendt samme statistiske analysemetoder, som 
beskrevet i rapporten Larsen et al. (2018). I dette kapitel uddybes og suppleres 
disse beskrivelser. 

Den statistiske analyse baseres på en række antagelser. Det antages, at data 
fra begge laboratorieanalyser følger en normalfordeling, eller at en eller anden 
transformation af den gør, f.eks. log. Det vil sige, at f.eks. er 

𝑂𝑟𝑔𝑁 ~𝑁 𝜇,𝜎  

Mere præcist er det en 2-dimensional normalfordeling, hvor begge stokastiske 
variable koncentrationer fra henholdsvis autoklave (OrgNAU)- og UV-meto-
den (OrgNUV er på samme skala og med samme varians (𝜎 . Derfor kan man 
ikke benytte sig at standard regressionsanalyse, men skal anvende type II re-
gression (slope of the major axis), fordi hældningsestimatet fra standard re-
gression er forkert estimeret (Sokal and Rohlf, 1981). Til alle de statistiske ana-
lyser anvendes PROC MODEL i SAS softwaren SAS Institute Inc., 2013. 

Modellen som anvendes i analysen: 

𝑂𝑟𝑔𝑁 𝛼 𝛽 ∙ 𝑂𝑟𝑔𝑁  

𝑂𝑟𝑔𝑁 𝑂𝑟𝑔𝑁 𝛼 /𝛽 

Parameteren  står for afskæringen i den lineære ligning og β for hældningen. 
Eller, f.eks. efter en logaritme-transformering 

𝑙𝑜𝑔𝑂𝑟𝑔𝑁 𝛼 𝛽 ∙ 𝑙𝑜𝑔𝑂𝑟𝑔𝑁  

eller 

𝑙𝑜𝑔 𝑂𝑟𝑔𝑁 𝛼 𝛽 ∙ 𝑙𝑜𝑔 𝑂𝑟𝑔𝑁  

Ifølge matematikken for logaritmefunktioner så er forskellen mellem den na-
turlige logaritme (log) og titals-logaritmen blot en konstant 

𝑙𝑜𝑔 𝑥
𝑙𝑜𝑔𝑥
𝑙𝑜𝑔10

𝑙𝑜𝑔𝑥
2,3026

 

Så analysemæssigt har det ingen betydning, hvilken logaritmefunktion der 
anvendes. Fordelen ved titals-logaritmen er, at den er bedre egnet til afbild-
ning i grafer. For OrgN  undersøges også transformationen (log(x+c)), da især 
OrgN-koncentrationer hovedsageligt er under 1 og for disse værdier, vil lo-
garitmefunktionen sprede data for langt ud af den negative skala for de reelle 
tal . Yderligere kan OrgN koncentrationer være negative, som skyldes labo-
ratorie usikkerhed på analyserne. 

Hvis   kan accepteres at være lig nul i modellen  

𝑂𝑟𝑔𝑁 𝛼 𝛽 ∙ 𝑂𝑟𝑔𝑁  
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så har man, at 

𝑂𝑟𝑔𝑁 𝛽 ∙ 𝑂𝑟𝑔𝑁 ⇒
𝑂𝑟𝑔𝑁
𝑂𝑟𝑔𝑁

𝛽 

Det vil sige, at forholdet mellem OrgNAU og OrgNUV er konstant. 

På tilsvarende vis, hvis β kan accepteres at være lig 1 i modellen (eller  
modellen) 

𝑙𝑜𝑔𝑂𝑟𝑔𝑁 𝛼 𝛽 ∙ 𝑙𝑜𝑔𝑂𝑟𝑔𝑁  

så har man at 

𝑙𝑜𝑔𝑂𝑟𝑔𝑁 𝛼 𝑙𝑜𝑔𝑂𝑟𝑔𝑁 ⇒ 𝑙𝑜𝑔𝑂𝑟𝑔𝑁 𝑙𝑜𝑔𝑂𝑟𝑔𝑁 𝛼 ⇒ 𝑙𝑜𝑔
𝑂𝑟𝑔𝑁
𝑂𝑟𝑔𝑁

𝛼 ⇒
𝑂𝑟𝑔𝑁
𝑂𝑟𝑔𝑁

𝑒  

Så den model svarer også til et konstant forhold mellem de to analysemetoder. 

Det skal bemærkes, at hvilken variabel, der står på venstre side af lighedsteg-
net, er ligegyldigt. Så 

𝑂𝑟𝑔𝑁 𝛼 𝛽 ∙ 𝑂𝑟𝑔𝑁 ⇒ 𝑂𝑟𝑔𝑁
𝑂𝑟𝑔𝑁 𝛼

𝛽
⇒ 𝑂𝑟𝑔𝑁

𝛼
𝛽

1
𝛽
∙ 𝑂𝑟𝑔𝑁  

og hvis  

𝑂𝑟𝑔𝑁
𝑂𝑟𝑔𝑁

1
𝛽

 

Og for log-transformerede 

𝑙𝑜𝑔𝑂𝑟𝑔𝑁
𝛼
𝛽

1
𝛽
∙ 𝑙𝑜𝑔𝑂𝑟𝑔𝑁  

og hvis 𝛽 1 

𝑂𝑟𝑔𝑁
𝑂𝑟𝑔𝑁

𝑒  
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Bilag 2: Koncentration og trend i suspenderet 
organisk stof i vandløb 
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Bilag 3: Residual plot for de 167 målestationer 
der har indgået i metodeudviklingen 
for de enkelte kvartaler vist som målt 
minus modelleret 
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Bilag 4: Figurer for 77 målestationer i havbe-
lastnings netværket med fuld tidsserier 
i perioden 1990-2019 med effekten af 
de foreslåede korrektioner i perioden 
2007-2014 (se tabel 2) 
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Bilag 5: Korrektion af total N i perioden 2009-
2014 for 352 vandløbsstationer i NO-
VANA vist både i koncentration og i  
procent 
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